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 مسافر: 
ی

 نام و نام خانوادگ
 مطابق با گذرنامه

 

 پدر: 
ی

 نام و نام خانوادگ
 محل تولد پدر: 

 

 مادر: 
ی

 نام و نام خانوادگ
 محل تولد مادر: 

 

 همرس )
ی

 (:در صورت تاهلنام و نام خانوادگ
 محل تولد همرس: 

چنانچه همرس فوت کرده یا طالق گرفته است ***
ن مشخصات الزامیست  ***نوشتر

 

  جدید و قدیم مسافر:  ملیت

  (:قدیم و جدیددین و مذهب مسافر)

 مشخصات ظاهری: 
،خال صورت،مشخصه ظاهری بدنن ***

ی
چشم رنیک

 ***...(فلج،کور ،الل،کر )
وری است  یک مشخصه حتما ضن

 

ل مسافر:  ن  آدرس متن
 (کامل و دقیق)

 

ل ن   :طبق کارت میل کد پستر متن

ل ن   :به همراه کد شهر شماره تلفن متن

  :مسافر شماره تلفن همراه

  کد میل مسافر: 

 شغل: 
 

تذکر:)از درج عنوان های عام مانند   ***
و ...خودداری دکتر ،مهندس،کاسب،آزاد ،کارگر 

 ***نمایید(
 

حتر در )شغل با توضیحات کامل نوشته شود
 

ی
 (صورت باز نشستیک

 شغل:................................................... 

 سمت:.................................................... 

 زمینه فعالیت:..................................................... 

 نام محل کار:..................................................... 

 آدرس محل کارمسافر: 
 (کامل و دقیق)

 

  شهر:  شماره تلفن محل کار به همراه کد 

  مدرک تحصییل مسافر: 

ن ویزای هند قبال رد شده اید؟  آیا برای گرفتر
؟  در چه تاریخن و به چه علتر

 

 ایا مسافر سفر قبیل به هند داشته است؟
 (اگر داشته اید ویزای هند قبیل را ارائه دهید)

 ختر                                                   بله    

 قبیل به هند از کدام شهر ها دیدن کردید؟در سفر 
 اسم چند محل مورد بازدید را بیان کنید
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 سال گذشته داشته اید را ذکر کنید 01سفر هانی که در 
 ***پاسپورت قدییم هم الزامیست***

 

داشته از این کشور ها در چه تاریخن سفر به کدامیک 
 اید؟

 داشته اید؟ارائه ویزا و چند مرتبه سفر  شماره ویزا ،با ذکر 

 بنگالدش // مالدیو بوتان/ افغانستان /  نپال/  رسیالنکا/  پاکستان

اگر پدربزرگ یا مادربزرگ یا والدین شما پاکستانن 
 هستند،با ذکر مشخصات توضیح دهید: 

 

 شهر ورود و خروج به هند با ذکر تاری    خ ورود و خروج: 

 

 (:محل اقامتکنید )آدریس در هند مشخص  
 یا اسم و آدرس و تلفن شخص در هند: 

وید اسم و آدرس و تلفن هتل را ذکر  اگر هتل متر
 بنویسید: 

 

 قصد سفر شما به هند مرتبط با جه نوع ویزانی است؟
؟  مدت اقامت درخواستر

 توریستر                  تجاری                     پزشیک
 دانشجونی                 کنفرانس

 یکساله                  پنج ساله       یکماهه             

ونییک هند: صدور  الزم برایمدارک   ویزای الکتر
ترجیحا  5*5عکس  اسکناسکن صفحه اول پاسپورت با امضاء ، 

( ، تکمیل فرم مشخصات ماه اختر  3جدید برای ) فایل عکس
 (.کامل و دقیقمربوطه )

 

ونییک بوده و مشخصات و مدارک روی سایت هند آپلود میشود ؛  -0 چنانچه تحویل الزم به ذکر است که نوع ویزا الکتر

کت به دالییل همچون )تعطییل کشور دعوت کننده ، اختالفات سیایس ، تشابه اسیم و چهره  ویزا به وسیله این رسر

کت هیچگونه مسئولیتر نخواهد داشت.   مسافر و ...(به تاختر بیافتد ، این رسر

هرگونه مشکل مشابه گردد ،  مسئولیت عدم تکمیل فرم مشخصات یا نقص در تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویزا و  -2

 به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد. 

 مسئولیت هرگونه عدم تطابق اطالعات و مشخصات مسافر، به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد.  -3

 چناچنه مسافر پاسپورت دوم یا اقامت کشور دیگری را دارد باید به مسئول ویزا اطالع دهد.  -4

که اقامت یا پاسپورت کشور دیگری را دارند ، به کشور مورد نظر تلکس میشود و بعد از اعالم دستور ویزا   مسافرانن  -5

 (هزینه تلکس جداگانه محاسبه میگرددصادر میشود. )

د نخواهد شد ،حتر اگر درخواست ویزا  -6  شود.  رد هزینه پرداختر برای ویزا به هیچ وجه مستر

 

 ......................... مطالب............................................................. دارنده گذرنامه با شماره .. اینجانب  

 و تمایم مدارک را کامل و دقیق درفوق را مطالعه و تایید مینمایم که کلیه مشخصات و اطالعات فوق صحیح بوده 

 ...تحویل آژانس گردید. .............................تاری    خ 

 

 

 ................................................تاری    خ و امضاء مسافر                         ...............................تایید آژانس


